ZITTING VAN 14 november 2017
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, F. Havet, H. Decoster en Tom Groeseneken, Schepenen
G. Hardiquest, W. Lambrechts, G. Druyts, E. Janssens,
K. Hendrickx, H. Princen, L. Dotremont, L. Buccauw, A. Van den Steen, L. Fuchs en D.
Abts, Raadsleden.
Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd: F.Francart, raadslid.
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 10.10.2017.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 10.10.2017 goed.

2. Goedkeuring voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen met inkanteling van deel Finilek in Iverlek, statutenwijzigingen en
vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering d.d. 15 december 2017
CONTEXT EN MOTIVERING
De gemeente/stad neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of
gas deel aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek.
De gemeente/stad werd per aangetekend schrijven van 15 september 2017
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek die op 15 december 2017 zal
plaatshebben in de Brabanthal, Brabantlaan 1 te 3001 Leuven.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in
zitting van 11 september 2017 werd aan de gemeente/stad overgemaakt. Er wordt
eveneens verwezen naar het dossier dat de dienstverlenende vereniging Finilek
aan de gemeente/stad heeft overgemaakt in het kader van haar algemene
vergadering die zij op 15 december e.k. organiseert.
INKANTELING VAN DEEL FINILEK IN IVERLEK – SPLITSING DOOR
OVERNEMING
De bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Finilek, van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek en van de nieuw opgerichte vennootschap
Zefier cvba hebben te kennen gegeven te willen overgaan tot een algehele
splitsing van de activa en passiva van Finilek waarbij Iverlek en Zefier elk een
gedeelte van de activiteiten van Finilek overnemen.
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Deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige
Vlaamse financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze
verenigingen beter te laten aansluiten bij de huidige organisatie van de
energiemarkt en de Vlaamse intergemeentelijke structuren te rationaliseren.
Concreet leidt dit ertoe dat de productiebelangen in ondernemingen actief in
milieuvriendelijke energieopwekking, aangehouden door Finilek en de andere
financieringsverenigingen, afgesplitst worden naar Zefier cvba, terwijl de
belangen in de transportnetbeheerders ingekanteld worden in Iverlek, wat
Finilek betreft, en in de andere zuster-distributienetbeheerders (DNB’s), wat de
andere financieringsverenigingen betreft.
De belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de
Strategische participaties Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de
distributienetbeheerders, waaronder Iverlek. Samen met deze activa nemen de
distributienetbeheerders eveneens de eventuele betrokken leningen over.
Ook de bestaande leningen die in opdracht van de gemeenten/steden zijn
aangegaan vóór 1 januari 2018 met het oog op de verwerving van aandelen in de
distributienetbeheerder (Ae en Ag) en van het realiseren van investeringen van
gemeenten/steden zelf worden ondergebracht bij Iverlek, samen met de zogeheten
“gouden aandelen” in Telenet Group Holding nv.
Iverlek verkrijgt alle rechten en plichten beschreven in de overeenkomsten
waarbij Finilek partij is en die met voormelde vermogensbestanddelen verband
houden.
Binnen Iverlek worden afzonderlijke rekeningsectoren met individuele
rekeningstaten gecreëerd teneinde het afzonderlijke beheer van de ingevolge de
splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen mogelijk te maken. Zo blijven de
bestaande rechten en plichten van de deelnemers ook na de splitsing
gerespecteerd. Er wordt voorzien in een voorkeurrecht bij toekomstige kapitaalverhogingen van de rekeningsectoren die op de ingevolge de splitsing ingebrachte
vermogensbestanddelen betrekking hebben.
Ingevolge de voorgestelde splitsing bekomt de gemeente/stad aandelen Iverlek en
Zefier in overeenstemming met de proportionele rechten ten aanzien van het
resultaat van de deelnemingen die ingebracht worden. De wijze van toekenning
van de nieuwe aandelen wordt toegelicht en verantwoord in het splitsingsvoorstel
en het bijzonder verslag van de raad van bestuur en is gebaseerd op de rechten
van de deelnemers op de strategische participaties die voor rekening van de
deelnemers gefinancierd werden.
STATUTENWIJZIGINGEN
Het voorstel brengt eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee die
ervoor zorgen dat de bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven
en de nieuw verkregen vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden.
De voornaamste statutenwijzigingen zijn :
- de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het
beheer van Strategische participaties, waaronder het verwerven en/of het
financieren ervan, en bijkomend: het verzorgen en opvolgen van
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-

-

-

financieringen die door de voormalige financieringsvereniging Finilek vόόr
1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op
de verwerving van aandelen distributienetbeheer Ae en Ag en/of het
realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget, het beheer van
de Gouden aandelen (Telenet) en de daaraan verbonden rechten;
de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de Strategische
participaties, de rekeningsectoren en de gouden aandelen;
de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas;
de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de
creatie van aandelen Ate per gemeente/stad;
het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer
van Strategische participaties;
de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake
financiering die vanuit de financieringsvereniging worden overgenomen en de
machtiging door de gemeenten/steden verleend om voormelde financiële
lasten, beheerskosten en tekorten te laten verrekenen op de aan de
gemeente/stad toekomende dividenden;
een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen;
een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene
vergadering in het kader van beslissingen die verband houden met het
distributienetbeheer van elektriciteit en gas, in die zin dat de deelnemers
nooit meer stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij hebben in functie van
hun aandelenbezit in het kader van het distributienetbeheer. Met betrekking
tot de nieuw ingebrachte vermogensbestanddelen wordt echter gestemd in
functie van de aandelen Apt en Apg;
de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren;
de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate
overeenkomstig de participaties binnen de verschillende soorten aandelen;
bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van
een deelnemer worden in het kader van de subactiviteit beheer van Strategische
participaties en de overgenomen financieringen de bestaande statutaire
bepalingen van de financieringsvereniging overgenomen.

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 dient de gemeenteraad zijn
goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en
onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde splitsing door overneming en
aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het
mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
DE GEMEENTERAAD BESLUIT

ARTIKEL 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering
in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 15
december 2017 :
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1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
financieringsverenigingen en inkanteling van deel Finilek in Iverlek
1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot
herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en
inkanteling van een deel van de activiteiten van Finilek in Iverlek.
1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter
beschikking zijn gesteld van de deelnemers van de te splitsen
dienstverlenende vereniging Finilek, de overnemende opdrachthoudende
vereniging Iverlek en de overnemende coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name:
a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het
Wetboek van vennootschappen door de raden van bestuur van de te
splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende
opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
b. de volgende bijzondere verslagen:
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het
splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van
vennootschappen;
(ii)
het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel
overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen;
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de
zetel van de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel,
voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de
artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos
een kopie van deze stukken verkrijgen.
1.3. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich
hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij
de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum
van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die
tot de splitsing besluit.
1.4. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende
voorwaarden en tijdsbepaling.
1.5. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel
opgenomen opschortende voorwaarden of de afstand van deze
opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de
splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante
opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de
opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:
a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de
splitsing door overneming, ten gevolge van ontbinding zonder
vereffening van het gehele vermogen, zowel de rechten als de
verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Finilek:
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te
Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven;
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b.
c.
d.

e.

f.

(ii)
deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2,
1000 Brussel;
Beschrijving van de over te nemen activa en passiva;
Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht
ten gevolge van de splitsing;
Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte
van het kapitaal ingevolge splitsing en bijgevolg van aanpassing van
artikel 8 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met
de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal;
Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen,
wijziging van het doel door toevoeging van volgende activiteiten:
(i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische
participaties in Publigas en Publi-T,
(ii)
het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die
door de voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn
verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de
verwerving van aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging
en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun
budget en (iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet,
en kennisneming in dit verband van het bijzonder verslag van de raad
van bestuur en van het verslag van de commissaris met betrekking tot
de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 in het kader van
artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen;
Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27,
28, 30, 31, 32 en 37bis van de statuten ten einde onder meer de
werking van de vereniging in overeenstemming te brengen met de
ingevolge de splitsing verkregen vermogensbestanddelen, dit conform
het ontwerp van statutenwijziging gevoegd bij de agenda.

1.6. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers
voor de subactiviteit Strategische participaties alsook het verzorgen en
opvolgen van andere financieringen die door de voormalige
financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de
deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae
en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun
budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de daaraan
verbonden rechten.
1.7. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen
waarvan participaties overgedragen worden aan de vereniging in het
kader van de splitsing, in het bijzonder de ondernemingen Publi-T en
Publigas.
1.8. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of
transacties nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet
beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad
van bestuur.
1.9. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen
van de desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming
omtrent de splitsing en statutenwijziging, met inzonderheid machtiging
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aan de raad van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de
punten g., h. en i., om:
a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4.
afstand te doen, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging
en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is afstand te
doen van deze opschortende voorwaarden;
b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die
gelden ten aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt
1.4., vast te stellen;
c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de
principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel;
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te
stellen op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de
activa en passiva van de te splitsen vereniging en de overnemende
vereniging per 31 december 2017, berekend volgens de principes
vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het
splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31
december 2017;
e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de
raad van bestuur, de nieuwe aandelen in de vereniging te verdelen
over de deelnemers van de te splitsen vereniging, berekend volgens de
principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag
over het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van
deelnemers;
f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing
in boekhoudkundige continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en
artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen;
g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en
bijgevolg de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen
vereniging en de daaruit vloeiende kapitaalverhoging van de
overnemende vereniging, authentiek vast te stellen;
h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en
alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van
de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de
uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor het boekjaar 2018 alsook van de door de raad van
bestuur opgestelde begroting 2018.
3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake
bestellingen van Iverlek aan Eandis System Operator cvba.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
ARTIKEL 2
zijn goedkeuring te hechten aan
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a.

het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende
vereniging Iverlek van een deel van de dienstverlenende vereniging Finilek,
waarbij op 1 januari 2018 alle betrokken activa en passiva en alle rechten en
plichten, boekhoudkundig overgedragen worden aan Iverlek, mits toekenning
aan de deelnemende gemeenten van Iverlek van aandelen Apt voor de
deelnemingen in Publi-T, aandelen Apg voor de deelnemingen in Publigas en
aandelen Ate voor de deelneming in de ‘Gouden aandelen’ van Telenet Group
Holding nv, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort,
b. de inbreng door de gemeente/stad van de activiteit beheer van Strategische
participaties bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek;
c. de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van de opdrachthoudende
vereniging Iverlek,
onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen
splitsing van Finilek;
ARTIKEL 3
de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek
op 15 december 2017, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen
1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;

ARTIKEL 4
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat,
uitsluitend op het e-mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be.
*************

Nav dit agendapunt stelt raadslid Herwig Princen de vraag op welke wijze de gemeente
vertegenwoordigd wordt in Zefier cvba. Deze vraag wordt overgemaakt aan Iverlek.
*************

3. Aanduiding vertegenwoordiger voor de algemene vergadering d.d. 15 december
2017 van Iverlek
CONTEXT EN MOTIVERING
De gemeente/stad neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas
deel aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek.
De gemeente/stad werd per aangetekend schrijven van 15 september 2017
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting
van Iverlek die op 15 december 2017 zal plaatshebben in de Brabanthal,
Brabantlaan 1 te 3001 Leuven.
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Artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli
2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, bepaalt dat de deelnemende gemeenten
hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende
vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Ingevolge voornoemde decreetswijziging en artikel 24 van de statuten is het niet
meer noodzakelijk om de vertegenwoordigers aan te duiden per algemene
vergadering, maar is het ook mogelijk om ze aan te duiden voor meerdere algemene
vergaderingen, zelfs voor de resterende duur van de huidige legislatuur (einde 2018).
Een lid van het regionaal bestuurscomité (RBC) of van de raad van bestuur van
Iverlek kan geen vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering zijn.
DE GEMEENTERAAD BESLUIT
1

Artikel 1
Mevr Godelieve Hardiquest, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de
gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende
vereniging Iverlek op 15 december 2017, alsook aan alle algemene vergaderingen
van de opdrachthoudende vereniging Iverlek die daarna georganiseerd worden tot en
met 31 december 2018;

2

Artikel 2
Dhr Daniel Abts, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek op 15 december 2017, alsook aan alle
algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek die daarna
georganiseerd worden tot en met 31 december 2018;

3

Artikel 3
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend
op het e-mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be.

4. Goedkeuring dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene
vergadering van Finilek van 15 december 2017
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De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd, op geldige wijze samengesteld om te
kunnen beslissen;
Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel
180;
Gelet op het feit dat de stad/gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging
Finilek;
Gelet op de statuten van Finilek;
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 14 september 2017 tot de
buitengewone algemene vergadering van Finilek op 15 december 2017;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de
algemene vergadering bepaalt;
Overwegende dat de raad van bestuur van Finilek de splitsing van Finilek voorstelt,
door afsplitsing enerzijds naar Iverlek OV en anderzijds naar Zefier CVBA;
Overwegende dat de raad van bestuur van Finilek te dien einde een splitsingsvoorstel
heeft opgemaakt samen met de raden van bestuur van Iverlek OV en Zefier CVBA en
dat de raad van bestuur van Finilek daarnaast een bijzonder verslag over het
splitsingsvoorstel heeft opgesteld; dat dit voorstel en dit verslag aan de gemeente/stad
bezorgd zijn naar aanleiding van de oproeping tot de algemene vergadering;
Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt met
betrekking tot het splitsingsvoorstel; dat dit verslag is nagezonden naar de
gemeente/stad per aangetekend schrijven van 17 oktober 2017;
Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur
melding maken van bepaalde herstructureringen en correcties die nodig zijn in het kader
van de splitsing met inbegrip van een beperkte statutenwijziging;
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde
agendapunten te weigeren;
BESLIST:
Enig artikel: om zich, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping en de
nazending zijn gevoegd, de motieven die hierin vervat zijn eigen te maken en zijn
goedkeuring te hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van
de algemene vergadering van Finilek van 15 december 2017, zijnde
1. Statutaire benoemingen.
2. Statutaire mededelingen.
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3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de
Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van
Finilek in Iverlek en Zefier CVBA.
4. Wijziging van artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de algemene
aandelencategorie “F” en de creatie van een nieuwe rekeningsector voor de strategische
participatie in Wind4Flanders.
5. Vereffening van de algemene aandelencategorie met kenletter “F”,
kapitaalvermindering in dat verband en uitkering van het bedrag van de
kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers van de vereniging tegen vernietiging
van de aandelen van de algemene aandelencategorie “F”.
6. Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal met 1.175 euro door de uitgifte
van 47 aandelen van rekeningsector Fw met een nominale waarde van 25 euro elk,
waarbij één aandeel aangeboden wordt aan iedere deelnemer die thans rechten heeft op
het resultaat van de participatie in Wind4Flanders, derwijze dat deze participatie
voortaan ook deels gefinancierd wordt door kapitaal.
7. Inschrijving op de nieuwe aandelen Fw.
8. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
9. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld
van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Finilek, de
overnemende opdrachthoudende vereniging Iverlek en de overnemende coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name:
a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van
vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende
vereniging en van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de
overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
b) de volgende bijzondere verslagen:
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel
overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen;
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig
artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen;
10. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben
voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken
verenigingen en vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum
van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit.
11. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden
en tijdsbepaling.
12. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen
opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de
raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de
relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende
tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:
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a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door
overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele
vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de dienstverlenende
vereniging Finilek:
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te
Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven;
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;
b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva;
c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge
van de splitsing;
13. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig
of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of
het bijzonder verslag van de raad van bestuur.
14. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met
inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur om:
a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in
agendapunt 11 afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor
zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het
splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen;
b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten
aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 11, vast te stellen;
c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes
vastgelegd in het splitsingsvoorstel;
d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis
van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te
splitsen vereniging, de overnemende vereniging en de overnemende vennootschap
per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het
splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na
revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017;
e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van
bestuur, de nieuwe aandelen in Iverlek OV en Zefier CVBA te verdelen over de
deelnemers van de vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het
splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te
schrijven in het register van deelnemers;
f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de
verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding
zonder vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen;
g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen
wat nodig of nuttig kan zijn;
h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de
splitsing in de meest brede zin.

5.Aanduiding volmachtdrager voor de algemene vergadering van Finilek van 15
december 2017
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen;
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Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013;
Gelet op het feit dat de stad/gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging
Finilek;
Gelet op artikel 44, 1ste alinea, van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers
hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene vergadering van een
dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden
van de gemeenteraad;
Gelet op artikel 24 van de statuten van Finilek;
BESLIST:
Artikel 1: Mevrouw Godelieve Hardiquest, raadslid, aan te duiden als volmachtdrager
van de stad/gemeente om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen
van Finilek;
Art. 2: De heer Daniel Abts, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend
volmachtdrager van de stad/gemeente om deel te nemen aan de (buitengewone)
algemene vergaderingen van Finilek;
Art. 3: De volmachtdrager(s) van de stad/gemeente die zal/zullen deelnemen aan de
(buitengewone) algemene vergaderingen van Finilek op te dragen zijn/hun stemgedrag af
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.

6. IGO : aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering dd 21.12.2017 en
goedkeuring mandaat
De raad,
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad waarbij werd beslist akkoord te gaan met de
oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO.
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven.
Gelet op artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt
dat de algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers,
die rechtstreeks worden aangeduid door de gemeenteraden en voor de overige
deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire
bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming te beslissen. Deze benoemingsprocedure, met
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke
algemene vergadering.
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Kris Hendrickx behaalt 10 stemmen
Lucia Dotremont behaalt 6 stemmen
Inhoudelijk onthoudt de VLD-fractie zich omdat de documenten betreffende dit
agendapunt niet meegestuurd werden
•
•

BESLUIT:
Artikel 1: Beslist om Kris Hendrickx , gemeenteraadslid, voor te dragen als
afgevaardigde voor de algemene vergadering van 21 december 2017 rekening houdende
met artikel 59, 2de lid van het decreet van 6 juli 2001 (onverenigbaarheid tussen het
mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van
de andere organen) en artikel 22 statuten IGO (onverenigbaarheid tussen mandaat van
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van de raad van bestuur).
Artikel 2: Akkoord te gaan met het door de raad van bestuur voorgestelde budget 2018
en programma 2018.
Artikel 3: Het mandaat van de afgevaardigde te hebben bepaald voor de algemene
vergadering van 21 december 2017:
- Goedkeuring van alle agendapunten

7. Buitengewone algemene Vergadering van IGS Hofheide van 19 december 2017 :
aanstelling vertegenwoordiger.
DE RAAD,
Gelet op het artikel 44 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers
hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende
vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 20.12.2004 waarbij het gemeentebestuur
beslist deel te nemen aan de oprichting van de opdrachthoudende vereniging voor
crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven, in het kort “Hofheide”.
Gelet op het schrijven van de IGS Hofheide dd. 18.10.2016 waarbij gevraagd wordt een
afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering “Hofheide” dd 19.12.2017, aan
te duiden.
Agenda van de buitengewone algemene vergadering “Hofheide” dd 19.12.2017:
1.
Goedkeuring verslag van de gewone algemene vergadering dd 20.06.2017
2.
Budget 2018 en meerjarenplanning
3.
Activiteiten 2018 en te volgen strategie
4.
Werking crematorium
5.
varia
Gelet op het decreet van 6 april 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
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Gelet op het gemeentedecreet.
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging “Hofheide”.
BESLUIT:
Artikel 1
Mevr Liselore Fuchs, raadslid, wordt aangeduid als afgevaardigde in de buitengewone
algemene vergadering “Hofheide” dd 19.12.2017, zijnde de opdrachthoudende vereniging
voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven.
Artikel 2
Een afschrift te bezorgen aan de opdrachtgevende vereniging voor crematoriumbeheer in
het arrondissement Leuven Hofheide, p/a Jacques Roggen, Jennekensstraat 5 3221
Holsbeek en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Artikel 3
De toezichthoudende overheid in kennis te stellen van dit besluit.

8. Aanduiding vertegenwoordiger en/of de plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
Bijzondere Algemene Vergadering van 22 november 2017 van EcoWerf
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen
van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de
vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de uitnodiging van 22 september 2017 voor de Bijzondere Algemene
Vergadering van EcoWerf van 22 november 2017, met bijbehorende agenda en bijlagen.
Overwegende dat de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van EcoWerf
volgende punten bevat:
1.
2.
3.
4.
5.

Samenstelling van het bureau
Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 21/06/2017
Budgetten 2018
Werkingsbijdrage 2018
Opvraging gemeentelijke en provinciale bijdrage werkingskosten 2017 –
cf. artikel 15.2 van de gecoördineerde statuten
6. Benoeming van nieuw lid in de Raad van Bestuur – gemeente Geetbets
7. Diversen
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Overwegende dat de recentste wijziging van het decreet van 6 juni 2001 houdende
intergemeentelijk samenwerkingsakkoord (DIS) het mogelijk maakt voortaan een
vertegenwoordiger en eventuele plaatsvervanger te benoemen voor de ganse legislatuur
en dit inmiddels in onze statuten is bevestigd, verzoeken wij u bij de volgende
vergadering van de gemeenteraad een vertegenwoordiger en een eventuele
plaatsvervanger aan te duiden.
Overeenkomstig art. 44 van het DIS dient de vertegenwoordiger nog wel gemandateerd
te worden voor de agendapunten van deze vergadering.
Gelet op de bespreking
de gemeenteraad besluit:
Artikel 1:
Mevrouw Evelien Janssens aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor alle hierna
volgende uitnodigingen voor zowel algemene vergadering, bijzondere algemene
vergadering en eventuele buitengewone algemene vergaderingen voor de resterende
periode van de huidige legislatuur.
Artikel 2:
Het mandaat van de vertegenwoordiger vertegenwoordiger inzake de agenda van de
Bijzondere Algemene Vergadering van 22 november 2017 van EcoWerf als volgt vast te
stellen:
-

Goedkeuring van alle agendapunten van de Algemene Vergadering )

Artikel 3:
Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift over te maken
aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf en aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger.

9.INTERLEUVEN algemene vergadering 29 november 2017: aanduiding afgevaardigde
en bepaling mandaat
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen
van het decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de
controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking en meer
in het bijzonder de artikelen 4, 39, 40, 41, 42, 44, 52, 53, 56, 59, 64, 72, 73, 74, 76 en 78
van dit decreet;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de dienstverlenende vereniging Interleuven.
Gelet op de uitnodiging van 28.09.2017 voor de algemene vergadering van Interleuven
van 29.11.2017 met bijhorende agenda;
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Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6/7/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6/7/2001 voorziet dat het mandaat
van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld;
Overwegende dat derhalve voor de algemene vergadering van 30.11.2016 een
vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger
dient te worden vastgelegd;
Gelet op de agenda in bijlage;
Overwegende dat de raad deze agendapunten heeft besproken;
Na beraadslaging;
BESLUIT:
Artikel 1 : Dhr Kris Hendrickx, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als afgevaardigde op
de algemene vergadering van Interleuven.
Art. 2 : Het mandaat van de afgevaardigde inzake de agenda van de algemene
vergadering van 29.11.2017 van Interleuven als volgt vast te stellen : goedkeuring van
alle agendapunten van de algemene vergaderingen.
Art.3: Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan Interleuven.

10.Bepaling mandaat gemeentelijke volmachtdragers voor de buitengewone algemene
vergadering van Riobra van 24 november 2017
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Riobra;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de uitnodigingsbrief met documentatie van 16 oktober 2017 van Riobra voor de
buitengewone algemene vergadering van 24 november 2017 met volgende agenda:
1. Toelichting financieel overzicht kalenderjaar 2017
2. Bespreking strategie en activiteiten 2018 + goedkeuring begroting boekjaar 2018
3. Diversen/rondvraag
Gelet op de toelichting die bij de agenda wordt gegeven;
Overwegende dat de gemeente haar volmachtdrager(s) heeft aangeduid voor de volledige
legislatuur;
Dat evenwel de bepaling van het mandaat voor iedere algemene vergadering moet
herhaald worden.
Beslist:
Artikel 1 : De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van Riobra van 24 november 2017 goed te keuren en de aangestelde
volmachtdragers te mandateren om op laatstgenoemde jaarvergadering van Riobra van
24 november 2017 te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing
van de gemeenteraad.
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11.Kennisneming afsluiten protocolakkoord overtredingen betreffende het
stilstaan en parkeren en overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en
F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen.
DE RAAD neemt kennis van het bijgevoegde protocolakkoord dd 23.10.2017
overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en overtredingen betreffende
de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen
12. Besluit tot inrichten van verplicht fietspad Waverse steenweg.
.
De gemeenteraad;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk
Besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03 april 2009
Overwegende dat de Waverse steenweg een verbindingsweg vormt tussen Oorbeek,
deelgemeente van Tienen en Meldert, deelgemeente van Hoegaarden en deze weg door
ondermeer schoolgaande fietsers wordt gebruikt;
Overwegende dat de aanleg van een fietspad, gescheiden van de rijbaan, de veiligheid
van de fietser verhoogt;
Overwegende dat deze beslissing enkel betrekking heeft op gemeentewegen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Besluit
Art.1. Op de Waverse steenweg wordt een verplicht fietspad ingericht, langs beide
zijden, elk voor één richting.
17

Art.2 : Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling
Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

13. Besluit gemeentelijk aanvullend politiereglement snelheidsbeperking
Waversesteenweg
.
De gemeenteraad;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk
Besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03 april 2009
Overwegende dat deze beslissing enkel betrekking heeft op gemeentewegen;
Overwegende dat de Waversesteenweg een verbindingsweg is waar een snelheidsregime
van 70 km/u geldt;
Overwegende dat een wegversmalling werd aangebracht, in de rijrichting van Meldert
naar Oorbeek, om de snelheid af te remmen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Besluit
Art.1: Op de Waversesteenweg wordt in de rijrichting van Meldert naar Oorbeek, vanaf
de wegversmalling en in de tegengestelde richting van Oorbeek naar Meldert, tot de
wegversmalling, een snelheidsbeperking ingevoerd van maximum 50km/u, aangeduid
door het verkeersbord C43;
Art.2: Ter hoogte van de wegversmalling heeft het verkeer van voertuigen, rijdend in de
richting Meldert voorrang, aangeduid door de verkeersborden B19 en B21.
Art.3: Dit besluit vervangt de beslissing van de gemeenteraad dd.19/10/2010, waarbij op
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dit gedeelte van de Waversesteenweg een snelheidsbeperking van 70km/u werd
ingevoerd.
Art.4: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling
Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

14.Besluit tot invoeren van parkeerverbod in de Tommestraat.
.
De gemeenteraad;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk
Besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03 april 2009;
Gelet op het feit dat door geparkeerde voertuigen in de Tommestraat, ter hoogte
van het kruispunt met de Koning Albertlaan, deze een vlot verkeer belemmeren;
Overwegende dat deze beslissing enkel betrekking heeft op gemeentewegen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Besluit:
Artikel 1. In de Tommestraat wordt over een lengte van 10 meter, langs de zijgevel
van de woning Pastorijstraat 47, parkeerverbod ingesteld.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door een gele onderbroken streep
op de rand van de rijbaan.
Art.2 : Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling
Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

15. Gemeentelijk onderwijs: capaciteitsbepaling.
De GEMEENTERAAD
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Bevoegdheid
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 117;
Juridische grondslag
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad, artikel 21;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14.11.2017 tot goedkeuring van het
schoolreglement;
Verplichte adviezen/akkoorden/machtigingen
Gelet op het overleg in de schoolraad van 04.10.2017;
Considerans
Overwegende dat elk schoolbestuur de capaciteit voor elke school, onderwijsniveau en
vestigingsplaats moet bepalen;
Overwegende dat elk schoolbestuur de capaciteit kan verfijnen voor de kleuterschool per
geboortejaar en voor de lagere school per leerjaar;
Overwegende dat de capaciteit van de school, het niveau en de vestigingsplaats
maximaal wordt vastgelegd voor zover de veiligheid van de kinderen niet in het gedrang
komen (geen pedagogische luxe);
Overwegende dat de veiligheid van de kinderen anders in het gedrang komt;
Overwegende dat het schoolbestuur ondanks het bereiken van de capaciteit toch
bepaalde leerlingen kan inschrijven (conform het decreet basisonderwijs van 25/02/1997
art.37novies §5).
Overwegende dat het schoolbestuur tijdens de lopende inschrijvingsperiode kan
verhogen,
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Stemming
BESLUIT:
Artikel 1
Capaciteitsbepaling
§1 De capaciteit wordt voor het schooljaar 2018-2019, verhoogt tot volgende
maximumaantallen
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GBS Hoegaarden - Doelstraat 76 - 3320 Hoegaarden
Kleuterschool:
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013

33
33
33
33

Maximum capaciteit

132

Lagere school:
Met uitzondering van het 5de leerjaar (° 2008) waar de capaciteit voor het
schooljaar 2018 – 2019 opnieuw wordt verlaagd naar 48.
Met uitzondering van het 6de leerjaar (° 2007) waar de capaciteit voor het
schooljaar 2018-2019 tijdelijk werd opgetrokken naar 72.
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

48
72
48
48
48
72

Maximum capaciteit

336

Gemeentelijke Kleuterschool Outgaarden - Brugstraat 20 - 3321 Outgaarden
Kleuterschool:
Geen verfijning per geboortejaar.
Maximum capaciteit

65

Totale maximum capaciteit:

533

§2 De capaciteitsbepaling wordt bekend gemaakt via een brief aan de ouders, de website
van de school en de afsprakennota.
§3 Anderstalige nieuwkomers : capaciteitsbeperking van maximum 8 anderstalige
nieuwkomers.
Artikel 2
De directeur kan in bepaalde situaties leerlingen toch inschrijven als de maximum
capaciteit bereikt is.

16.Gemeentelijk onderwijs: goedkeuring aangepast schoolreglement gewoon
basisonderwijs
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De gemeenteraad,
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen, zowel buitengewoon
als gewoon onderwijs, een schoolreglement moet opstellen dat de betrekkingen tussen
het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt,
Overwegende dat het schoolreglement voor het basisonderwijs volgende
minimumbepalingen moet bevatten:
- het orde- en tuchtreglement;
- de procedure volgens dewelke getuigschriften basisonderwijs worden toegekend en
de procedure volgens dewelke een beroep kan worden ingediend;
- bepalingen in verband met onderwijs aan huis;
- richtlijnen in verband met afwezigheden en te laat komen;
- afspraken in verband met huiswerk, agenda’s en rapporten;
- de geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse
Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen;
- de bijdrageregeling bedoeld in artikel 27 §3 van het decreet Basisonderwijs van 25
februari 1997;
- de wijze waarop de leerlingenraad in voorkomend geval wordt samengesteld.
Overwegende dat het huidige schoolreglement goedgekeurd op 16 juni 1998 niet langer
voldoet,
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad, inzonderheid de artikelen 21, 42, 54 en 59,
Gelet op het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I,
inzonderheid de artikelen III.1 en III.3, 2°,
Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid artikel 37,
Gelet op de ministeriële omzendbrief GD/2004/03 van 13 juli 2004: Lokale
participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs,
Gelet op de ministeriële omzendbrief BaO/2003/01 van 21 januari 2003: Het gelijke
onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs,
Gelet op de ministeriële omzendbrief BaO/2002/1 van 8 februari 2002: Informatie bij
eerste inschrijving en schoolreglement,
Gelet op het model van schoolreglement van OVSG,
Gelet op de besprekingen in het schoolteam en de opmerkingen vanwege de directie,
Gelet op het overleg in de schoolraad;
Gelet op de gemeentewet,
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
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Beslist:
Art. 1

Het hierbij gevoegde aangepaste schoolreglement goed te keuren.
Het pedagogisch project en de afsprakennota van elke school maken integraal
deel uit van het schoolreglement.

Art. 2

Het college van burgemeester en schepenen te mandateren om de afsprakennota
van elke school goed te keuren na overleg in de schoolraad.

17.Sport – Goedkeuring oprichting Inter Lokale Vereniging (ILV) Sportregio Getevallei
2.0
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het voorstel van de huidige Sportregio Getevallei, om een Inter Lokale
Vereniging Sportregio Getevallei 2.0 op te richten zodat de regionale sportwerking zoals
die nu is, kan blijven bestaan;
Overwegende dat de gemeente reeds jaren deel uitmaakt van de huidige Sportregio;
Overwegende dat er geen factoren zijn om niet op dit voorstel in te gaan;
Op voorstel van schepen van sport, Filip Havet;
BESLUIT:
Artikel 1. De gemeente Hoegaarden gaat akkoord met de oprichting van een Inter Lokale
Vereniging Sportregio Getevallei 2.0.
Art. 2. De bijgevoegde statuten en het huishoudelijk reglement van de Inter Lokale
Vereniging Sportregio Getevallei 2.0 worden goedgekeurd voor de periode 2018 en 2019.
Art. 3. Onderhavig besluit wordt verzonden aan het beheerscomité van de ILV
Sportregio Getevallei 2.0.

18.Woonbeleid – inhoudelijk en financieel jaarverslag 8ste werkingsjaar interlokale
vereniging ‘Beter wonen aan de Gete’ - goedkeuring
DE RAAD
Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijk samenwerking;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2007 houdende
subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Gelet op het provinciaal reglement voor projecten die het lokaal woonbeleid
ondersteunen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2008 waarbij de interlokale vereniging
‘lokaal woonbeleid Landen-Linter-Hoegaarden’ - nu genaamd ‘Beter Wonen aan de Gete’
– werd opgericht en waarbij de statuten en de overeenkomst werden goedgekeurd;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2013 waarbij de wijziging van de statuten
van de interlokale vereniging Beter Wonen aan de Gete werd goedgekeurd;
Overwegende dat het 8ste werkingsjaar van interlokale vereniging ‘Beter Wonen aan de
Gete’ liep van 01 september 2016 tot en met 31 augustus 2017;
Overwegende dat een financieel jaarverslag moet worden opgesteld ter verantwoording
van de uitgaven; dat een inhoudelijk jaarverslag moet worden opgesteld ter
verantwoording van de activiteiten; dat beide jaarverslagen moeten voorgelegd worden
aan de subsidiërende hogere overheden;
Overwegende dat het voorliggend financieel jaarverslag en het inhoudelijk jaarverslag
werden goedgekeurd op het beheerscomité in zitting van 17 oktober 2017;
Overwegende dat in de overeenkomst en de statuten van de interlokale vereniging ‘Beter
Wonen aan de Gete’ is bepaald dat het financieel jaarverslag en het inhoudelijk
jaarverslag moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
Na beraadslaging,

Stemmen voor : J-P. Taverniers, F. Havet, M. Lefevre, H. Decoster, G. Hardiquest,

T. Groeseneken , W. Lambrechts, G. Druyts, E. Janssens, K. Hendrickx, ,L. Buccauw
Onthouding : L. Fuchs., A. Van den Steen Stemmen tegen : H. Princen, L. Dotremont, D.
Abts
BESLUIT:
Enig artikel. Het bijgevoegde financieel en inhoudelijk jaarverslag van 17 oktober 2017
over het 8ste werkingsjaar van de interlokale vereniging ‘Beter Wonen aan de Gete’ wordt
goedgekeurd.

19.Gemeentefinanciën : goedkeuring budgetwijziging 2017
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 23
november 2012;
Gelet op de bijgevoegde budgetwijziging 2017;
Gelet op de toelichting van de schepen van financiën, Hans Decoster;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Art 1 – De bijgevoegde gemeentelijke budgetwijziging 2017 wordt goedgekeurd.

20.Kerkfabriek Sint-Niklaas: budget 2018 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 19.10.2017: gunstig.
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Gemeentelijke toelage : € 0
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Niklaas Outgaarden.

21. Gemeentelijk patrimonium : erfpacht Hockey In Hoegaarden

DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet
Gelet op de raadsbesluiten dd 17.06.2008 ivm de aanleg kunstgrasveld Hockey in
Hoegaarden – goedkeuring erfpacht en borgstelling en de raadsbeslissing dd 14.10.2008
aanpassing bepalingen erfpacht;
Overwegende dat bovenvermelde raadsbeslissingen niet konden uitgevoerd worden
omdat er geen conforme bodemattesten waren en dat dit momenteel wel het geval is;
Gelet op het aangepaste opmetingsplan opgemaakt door dhr Jean-Luc Smolders,
landmeter-expert ;
Gelet op de bijgevoegde ontwerperfpachtovereenkomst ivm de toekenning van het
erfpachtrecht aan Hockey In Hoegaarden;
BESLUIT
Art 1 – De ontwerperfpachtovereenkomst ivm de toekenning van het erfpachtrecht
aan Hockey In Hoegaarden wordt goedgekeurd.
Art 2 – De burgemeester en de gemeentesecretaris worden aangesteld om de gemeente
te vertegenwoordigen bij het verlijden van de akte.
Art 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van
dit besluit.

22. Gemeentelijk patrimonium : erfpacht Tennifun

DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet
Gelet op het raadsbesluit dd 9.04.1998 tot toekenning van een recht van opstal aan
Tennifun;
Gelet op de bijgevoegde ontwerperfpachtovereenkomst ivm de toekenning van het
erfpachtrecht aan Tennifun en het opmetingsplan opgemaakt door dhr Jean-Luc
Smolders, landmeter-expert ;
Overwegende dat Tennifun ook lot B in gebruik heeft en dat het dus aangewezen is om
ook voor dit lot een zakelijk recht toe te kennen;
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BESLUIT
Art 1 – De ontwerperfpachtovereenkomst ivm de toekenning van het erfpachtrecht
aan Tennifun wordt goedgekeurd.
Art 2 – De burgemeester en de gemeentesecretaris worden aangesteld om de gemeente
te vertegenwoordigen bij het verlijden van de akte.
Art 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van
dit besluit.

23. Ruilverkaveling Willebringen : goedkeuring zaak van de wegen
DE RAAD
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 - Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57 §3 7° en 43 §2 10°
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.25
De beslissing wordt genomen op grond van:
 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.25.
Volgende niet-digitale bijlagen kunnen ook geraadpleegd worden:
- Wegenisplannen
- Dossierstukken van de vergunningsaanvraag
Deze stukken zijn raadpleegbaar in het gemeentesecretariaat;
In uitvoering van art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het
Gemeentedecreet neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen
alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de
vergunningsaanvraag.
Het voorstel van wegenis kan gunstig beoordeeld worden.
Gelet op het collegebesluit dd 23.10.2017 aanvraag omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen– Openbaar onderzoek – dossier SV/2017/0066 van het
Ruilverkavelingscomité Willebringen, voor Ruilverkaveling Willebringen wegen deel 2
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:
BESLISSING
Artikel 1:
keurt de zaak van de wegen, zoals ontworpen op het plan en de bijhorende
wegenisplannen, voor Ruilverkaveling Willebringen wegen deel 2
goed.

24. Verhuring paintball : goedkeuring aanpassingen.
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het raadsbesluit dd 22.06.2004 ‘verhuring van een ruimte in het
gebouwencomplex De Polder : goedkeuring overeenkomst’;
Overwegende dat de paintball momenteel wordt uitgebaat door Funsation;
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Gelet op het bijgevoegde schattingsverslag opgesteld door dhr Jean-Luc Smolders;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Art 1 – Vanaf 01.11.2017 wordt de huur van een ruimte van in het gebouwencomplex De
polder van 1.235,8 m² overgenomen door Funsation in plaats van Hoegaarden Paintball
bvba, aan een huurprijs van 10 €/m²/jaar.

24. Kennisneming nieuwe Sp.a-afgevaardigde in MAR
DE RAAD neemt kennis van de vervanging van Rita Jonckers door Thomas Gijselaar als
Sp.a-afgevaardigde in de MAR.

BESLOTEN ZITTING

*** De zitting wordt gesloten om

***

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS
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